
Regulamin Biegu dla Dzieci

w ramach III Biegu Dobczyckiego

rok 2016

      I.ORGANIZATORZY

Dobczycki Klub Biegacza, TKKF Dobczyce 

II.PARTNERZY

Urząd Miasta i Gminy Dobczyce

III.CELE

1.  Popularyzacja  biegów jako naturalnej  formy spędzania  wolnego  czasu  na  świeżym
powietrzu.
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.
3. Promocja miasta i regionu jako przyjaznego dla biegaczy.

IV. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

1. Bieg odbędzie się w dniu 17 lipca 2016 r. w Dobczycach 

2. Biuro zawodów oraz miejsce rozgrywanych biegów znajdować się będzie na terenie
RCOS w Dobczycach ul. Szkolna 43.

Biuro czynne będzie od godz. 7.00 – do 8:45
Planowany  start  do  biegu  dzieci  –  godz.  9.15 –  biegi  następują  kolejno  po  sobie  z
uwzględnieniem podziału na płeć, dziewczynki – chłopcy.

Biegi dla dzieci będą rozgrywane w kategoriach wiekowych:

- dzieci 3 - 4 lat -  (roczniki  2013, 2012) - ok. 100m

- dzieci 5 - 6 lat - (roczniki 2011, 2010) - ok. ~300m

- dzieci 7 - 8 lat - (roczniki 2009, 2008) - ok. ~600m

- dzieci 9 - 10 lat - (roczniki 2007, 2006)  – ok. ~600m

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Biegów dla Dzieci w przypadku
niesprzyjającej  pogody.  Dokonanie  zmian  w  powyższym  zakresie  nie  skutkuje
powstaniem ze  strony Organizatora  żadnych  dodatkowych zobowiązań w stosunku do
Uczestnika.



V. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

W biegu dla dzieci i młodzieży prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które
poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów.

Zapisy do biegu dzieci ON LINE na stronie  www.biegdobczycki.dkb.org.pl oraz w dniu
biegu w Biurze Zawodów biegu głównego

OPŁATA STARTOWA:

      1. Opłata za udział dzieci w biegach wynosi 5 zł  płatne przelewem do dnia 8.07.2015

      2. Opłata w dniu zawodów w biurze 18.07.2015 wynosi 10 zł 

      3. Opłatę startową należy przelać na konto:

      TKKF Dobczyce, ul. Podgórska 2, 32-410 Dobczyce
      Małopolski Bank Spółdzielczy w Dobczycach
      nr konta: 32 8602 0000 0000 0000 0648 0001
      Tytuł przelewu: Bieg dla dzieci, Bieg Dobczycki 2016, nazwisko, imię

Osoby  niepełnoletnie  zobowiązane  są  dostarczyć  do  Organizatora  Biegu  KARTY
ZGŁOSZENIA  OSOBY  NIEPEŁOLETNIEJ  z  podpisem  rodzica  bądź  opiekuna
prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią
odpowiedzialność. Karta będzie dostępna na stronie biegu www.biegdobczycki.dkb.org.pl
a także biurze zawodów.

Bez  przekazania  KARTY  ZGŁOSZENIA  OSOBY  NIEPEŁOLETNIEJ  z  podpisem
rodzica lub opiekuna prawnego nie będzie możliwy udział w biegu.

Organizator informuje, że nie sprzedaje i  nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

W biegach dla dzieci prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt dla
każdej kategorii  wiekowej.  Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy
medal. W każdym biegu nagradzane będą trzy pierwsze miejsca (medal, imienny dyplom).

      VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
      1. Każdy zawodnik po zakończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal.
      2. Organizator zapewnia napoje oraz mały poczęstunek na mecie biegu.

IX. POLIYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (oraz
późniejsze  zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich  danych  osobowych,  jakie  zostały
pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na II Bieg Dobczycki.

http://www.biegdobczycki.dkb.org.pl/
http://www.biegdobczycki.dkb.org.pl/


2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla
celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik
biegu ma prawo żądania uzupełnienia,  uaktualnienia,  sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania  ich  przetwarzania lub ich usunięcia,  jeżeli  są  one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia
pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

X. UWAGI KOŃCOWE

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.

2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. 

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zezwolenia  personelowi  medycznemu  i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej  lub  wykonania  innych  zabiegów  medycznych,  także  transportu  Uczestnika
poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
Uczestnik  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  koszty  medyczne  lub  koszty  transportu
poniesione  przez  Organizatora,  jego  współpracowników,  personel  medyczny  i
paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych
obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu.

5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenie  ewentualnych  zmian  w
Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O
zmianach  w  Regulaminie  Organizator  będzie  informował  na  stronie
www.biegdobczycki.dkb.org.pl  lub  na  „fan  page”  Dobczyckiego  Klubu  Biegacza  na
portalu społecznościowym Facebook.

6. Sprawy nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.


